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  متهيد

  
؛ فكالمهم  د ملوقفهمال هو حىت ر و.  على الالدينيني العرب ليس هذا العمل ردا
لذلك فهو .  موقفهم لسذاجته يغريك مبمازحتهم و.  هذا اهلم يغنيك بتهافته عن
 قرئوا لو ألممتتعت جبدية السذاجة اليت تغلب على أصحابه  نزهة فكرية يف أمر

ذلك ما أغراين .   هلاهلم خلطهم بني ترب التدين وترابهإعجابهوفهموا  القرآن حقا
 ئر هذه الرتعة ذات الوهن املنطقي الذي يراه حىت العميان وعن ضما بالسؤال
 والغريب أن منظومتها البسيطة اليت لو.  الفكرية اليت ليس دوا هذيان الضحالة

عقائد   أم أصالنيون حىت النخاع استبدلواالكتشفواأدركها الالدينيون العرب 
 م استدالالو ججهمالعجائز اليت ربوا عليها بسقط املتاع فضال عن كون كل ح

حيلمون به   الذين مل جيدوا ما كانوااألطفال احتجاجال تعدوا أن تكون من 
   .فأصبحوا فيلة دم الفخار الراقي جلهلهم باملراقي

 الضمائر يف مخسة مزاعم غري واعية أصحاا مبقدماا و ميكن حصر هذه و
سنكتفي بتحليل  و.  عكس ما يزعمون أنفسهم به قائلني شروطها الدالة على

الثاين  لكوما متحدين باجلوهر إذ األول هو املسمى و أوهلا خالل عالج آخرها
البقية ملن هم منهم أقل غفلة علهم يدركون خواء احلفلة يف  هو االسم حىت نترك

  : املدقع اعتمادا على ما قدمنا من مدفع هذا املوقع
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 اإلحلادهم ال ينتبهون إىل أن غفلة الالدينني جعلت  :زعم نفي وجود اهللا - ١

 ترتيه ال:  سلبية ذات مستويني)  اإلهليالعدل  التدليل على( ترتيهية 
 من لإللهامتناع نسبة ذلك  الوجود و واع هو الشكوى من الشر يف

جمرى الوجود حتت مسمى  ترتيه واع هو تأليه دون اعتباره عاجزا و
 . الضرورة والصدفة

 إىل نفي وجود اهللا لئال ينسب إليه ما يف العامل من  آلإفراط األولالترتيه  و
الثاين تفريط آل إىل نسبة ما يف العامل من شرور إىل نقيض  الترتيه و.  شر

 ) االختيار ضد احلرية و ( أي الضرورة اإلهليالتمام  صفتني من صفات
  ) . والغاية ضد القصد(والصدفة 

  
 ينتبهون إىل أن نفيها ادعاء غفلة الالدينني جعلتهم ال:  زعم نفي النبوة - ٢

  .ملا هو أكثر منها استحالة
 العقل غري أنإما أن يزعم النايف :  يعين أمرين كالمها مستحيل فنفيها

 أن العقل ال يدرك حدوده فيكون حبيسها ال يتخطاها حمدود أو يزعم
فكلنا يدرك حدود عقله وكلنا :  الواقع كال الفرضيتني يكذما و. 

  . العقل حمدود حقا  ليس ومها بل حقيقة أي إنيعتقد أن ذلك
غفلة الالدينيني جعلتهم ال ينتبهون إىل أن :  زعم نفي التفسري الديين - ٣

  .هذا النفي ممتنع من غري أسطرة التفسري العلمي
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  :  مبعنينيأسطورةفالعلم ينقلب يف هذه احلالة إىل 

  
دية خمتلقات خيالية تساعد على التعامل مع الظاهرات املا النظريات اليت  - أ

المتنعت تارخييتها ومن مث ملا توالت تكذيباا  لو اعتربت حقائق
   .الالمتناهية

 من القوة الثانية عندما يدعي الوجود أسطورة لكن العلم يكون  - ب
يدركه منها فينفي من الوجود ما  منحصرا يف موضوعاته أو يف ما

 . يتسع إليه أفق الدين
  

 مشوال ونفاذا إىل احلقائق اإلنساندين استجابة حلاجات دونه ال عندئذ يكون العلم
فإذا اعتربنا نظريات التفسري العلمية .  األول باملعىن األسطورة فيصبح أقل من

 ال يشوه الوجود بل يرى ألنه أسطوريةبشرية كان الدين أقل من العلم  خمترعات
يف   أدىن مما يزعمهةأسطور ال يستطيع العلم نكراا من دون التحول إىل إبعادا فيه

  . وصفه الدين
  

غفلة الالدينيني جعلتهم ال ينتبهون إىل أن :  املتعالية زعم نفي الشرائع - ٤
حصر التشريع يف األوضاع البشرية غري ممكن  املتعالية و نفي الشرائع

أعيان املوضوعات التشريعية وضرورة الوضع اليت  من دون اخللط بني
فإذا كان التشريع املتعايل .  دوا ليس ميكن للعمران أن يكون من

مبضموناته كان كل كالم الالدينني  متعلقا بشروط التشريع وصفاته ال
  ؟ داال على عدم فهم املتعايل ما هو

فال .   أكثر العقول بالدةإفهاممثاال واحدا قد يساعد على  لنأخذ و
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املقاييس والعمالت خمتلفة من أمة إىل أمة ومن  و شك أن املوازين
لكن .  ال شك أا كلها موضوعه و األمةعصر إىل عصر يف نفس 

كونه تعاوضا  شرط التعاوض الذي من أجله جعلت هذه الوسائل و
هل ميكن  ؟ و حقيقيا أو غري مغشوش هل هو متعال أم تواضعي

املوازين   واملقاييس؟ كيف نتواضع على  من دونه أن حيصل للتواضع
نا من أن التعاوض العادل أو غري قد انطلق العمالت إذا مل نكن و

 كيال و"  نياملطفف "الالدينيون  ليقرأ ؟ و املغشوش هو أساس العمران
  ! اكتياال لعلهم يفهمون

غفلة الالديينني العرب جعلتهم ال :  الالدينية زعم نفي الدين أو - ٥
 األديانمستحيل الوجود إال من حيث هو أحد  ينتبهون إىل أن الالدين

 . جامعا هلا بالسلبلو كان  حىت و
قيمي له ثوابت عقدية حىت عند حصرها يف  معريف و و فهي موقف وجودي

نفي  نفي التفسري الديين و نفي النبوة و  واإلحلاد :  السابقةاألربعةالسلوب 
 إذ ليس من ضرورة الدين أن يكون مرتال و:  دين لذلك فهو.  التشريع املتعايل

مؤسسات بل املهم أن توجد مجاعة تدين  و ال من ضرورته أن يكون ذا كتاب
أصحاب هذا املوقف فإين أنبههم أن قراءة  حىت ال يرتعج و.  مبنظومة معتقدات

 اليت يزعموا أمرا مهما يؤسسون اآلراءهذه  القرآن الكرمي بروية تبني أن كل
 واحد من عالجها بل إين أزعم أن الرسالة احملمدية عليه موقفهم ال ختلو جتربة نيب

 أعين اإلسالمالدين احلق الذي ينبغي أن يتصف بصفات  تنطلق منها للوصول إىل
 بأنه يؤمن حبرية الدين و  كلها ولإلنسانيةبأنه شامل  و القول بأن الدين فطرة
  واإلرجاء يف الدين مبا يف ذلك الشرك كما يف آية اإلكراه حبق اجلميع يف عدم

 اليت بتدبرها يعاين املرء األساسيةدية فهي الشبهات الوجو ) ١٧ احلج (التفويض 
  . ال عنت  فيه وإكراه خيارا حرا ال اإلميانالتجربة الدنية فتجعل  جوهر
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    واألخريةاألوىلمزيد حتليل يف املسألتني 
  

 عندما حصر األديانموقف الالدينيني يف اجلنس السادس من  نزل القرآن الكرمي
الذي قد تغريه   (املبدئي الشاهدة منها موقف األمة  كلها وحدداألديان

الفعلي كما حيدد القانون أحيانا بعض تطبيق املبادئ  الضرورات يف التشريع
 فيه بعد تبني إكراه يف ما يتعلق باملعتقد الذي ال اإلرجاء أعين موقف)  الدستورية

فالالدينيون لسذاجتهم مل يفهموا أم مشركون لقوهلم بفواعل   .الرشد من الغي
 ا خروج النظام من عدم النظام يف الوجود فيكونون ذوي دين و ة يفسرونمخس

 النصارى و و الصابئني والذين هادوا  إن الذين آمنوا و " : دينيني ليسوا ال
  ) .١٧احلج " (  أشركوا إن اهللا يفصل بينهم يوم القيامة الذين اوس و

بفعل   و-٣بالصدفة   و- ٢ بالضرورة - ١:  بالفواعل اخلمسة التالية فهم يقولون
 خبروج النظام الالحق - ٥بفعل الصدفة يف الضرورة   و-٤الصدفة  الضرورة يف
من مث   وحدا اليت هي غريها واألربعةالسابق من وحدة الفواعل  من الالنظام
إذا اعتربنا التفاعلني راجعني إىل املبدأين  و (خامس من طبقة أرقى  فهي فاعل

وقف جنيس التثليث املسيحي الذي يبين عليه هيجل كل كان هذا امل األولني
ملا كنا نشك يف  و.  ) التاريخ فضال عن منطقه الذي هو ميتافيزيقاه فلسفته يف

الغافلني من الالدينيني على فهم هذا النوع من اردات سنضرب مثال  قدرة
مها التطور اليت هي األساس الذي تنبين عليه الدهرية احلديثة كما فه نظرية
  :  يف رده على الطبعانيةاألفغاينمجال الدين  العالمة
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  . فالضرورة هنا هي قوانني الوراثة الرياضية ذات التحقق الفعلي - ١
  .الصدفة هي الطفرة التكيفية ذات األثر الفعلي و - ٢
أثر الضرورة يف الصدفة هو ثبات اخلاصية املطفورة يف الطافر  و - ٣

 . فناء غري الطافرين و
عدم تكيف غري  أثر الصدفة يف الضرورة هو تكيف الطافر و و - ٤

  .الطافر
  
 اليت تصبح سلسلة واحدة تشملها لألنواعالتطور العضوي  مجلة املؤثرات هي و

إىل النظام أو من قدر أصغر من النظام إىل قدر أكرب حيقق  النقلة من عدم النظام
  .  يف صراع الصدفلألصلحليكون البقاء  األفضلالتكيف 

عامة للظاهرات العضوية حىت لو أنكر أصحاا القول  لكن ذلك يصبح غائية
هم ينكرون  و.   للتطوراألبدي اليت دخلت يف السيالن باألنواع بالغائية اخلاصة

إذ ما معىن الوراثة إن مل تكن قانونا ينقل اخلاصيات .  لسذاجتهم ذلك لغفلتهم أو
لك القوانني ؟ وكيف تكون الطفرة حيافظ عليها حبسب ت ثابتة و حبسب قوانني
اليت ختضع هي بدورها لضرورتني طبيعية  (يكن بني الطفرة والبيئة  تكيفية إذا مل

إن مل يكن  حىت و-تالق يقتضي)  العضوي مبقتضى مقوميها املادي و وعضوية
أي معىن لثبات اخلاصية  ؟ و حصوال بعديا للتوافق بني احملددات-قبليا مقصودا
ققة للتكيف بالقضاء على اخلاصيات اليت ال حتقق التكيف إذا مل يكن احمل املطفورة

 سليب هو عكسه لغري الطافرين ؟ من التوافق بني توافقني إجيايب هو السابق و ذلك
    .إخل
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 الذي احتاج إليه الدين مرة واحدة لإلعجازالالدينيني  يف اجلملة فإن نفي و

 يف كل اإلعجازالق ينتهي إىل تعميم الكون بعقل ناظم وخ لتفسري النظام يف
التارخيي حيصل  كل شيء حيصل يف الوجود الطبيعي و صغرية وكبرية فيصبح

 سطرة العامل كله أسطرة مطلقة وأأليس ذلك هو عني   :مبعجزة يسموا الصدفة
 اليت يرمز إليها الدين بالوثنية يعين بتعدد اخلالقني و عودة إىل العقلية السحرية

فلو .  اإلحلادبذلك نعود إىل مسألة  و! الفواعل اخلمسة ؟  خللق ذهمعجزات ا
أي يف حديث  ( صادقا خلقيا مثله مثل الالأدرية إمكاناعقال   ممكنااإلحلادكان 

خاصة خالل كل التجارب الوجودية اليت  ليس يف ما تقول و و النفس مع نفسها
لكنت  ) أ املرء إىل خالقةالقرآن الكرمي بعضها عندما يلج اليت يصف متر ا و

 فاجلمع بني الترتيهني الواعي و.  لكنهما مستحيالن صادقني.  ما أول القائلني
اللذين أشرت إليهما يف املسألة األوىل يعود إىل الدليل الوجودي مسلوبا  الالواعي

عظمة القرآن أنه قد نبه إىل ذلك يف أغلب  و.  غفلة من يرى العامل مقلوبا رغم
  . اإلهليالستدالل التأملي على الوجود ا آيات

.  تصور اهللا أو ماهيته يقتضي وجوده أو إنيته:  املوجب يقول فالدليل الوجودي
 تصورها ال يقتضي األخرىالدليل يضمر أن كل املوجودات  وبني أن هذا

 انطالقا اإلسالمي كل الفكر اإلسالمينيالكالم  الفلسفة و عليه بنت و.  وجودها
فيكون الدليل الوجودي تناظر خفي بني وجودين مطلق   . ح اجلهويمن الترجي

 األدلة حمصلة هيجلمن مث فهو كما يقول  و.  ) املخلوق(  نسيب و)  اخلالق (
 و)  فاعل النظام الوجودي (الدليل الفاعلي :  وجود اهللا  علىاألخرىالثالثة 

 ) خري النظام الوجودي (الدليل اخللقي  و)  النظام الوجودي غاية (الدليل الغائي 
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ة تصبح غنية عنه قالثالثة احملتاجة إىل تعليل يف املوجودات املخلو فهذه العناصر. 
  . ذلك هو معىن أن ماهيته تقتضي وجوده و.  املوجود اخلالق يف
  
؟  األدلة؟ أليس هو جمرد مجع لسلوب هذه   ما مدلولهاإلحلاد للنظر اآلن يف و

تصور اهللا أو ماهيته :  فصاحبه يقول.  عىن التايلسليب بامل فهو دليل وجودي
العلة أنه خبالف صاحب الدليل الوجودي  و.  عدم إنيته و يقتضي عدم وجوده

 ماهيتهاملناظرة بني املوجودين بل هو يعلن أن تصور اهللا أو  املوجب ال يضمر
   عدم خلق عدم غاية و يتصف به املوجود النسيب من عدم نظام و متنافية مع ما

هو لو  التاريخ خاصة يكون ما ؟ فهل كان العامل عامة و ) الثالثة نفي األدلة (
 يستند إىل فاإلحلادخريا ؟ لذلك  حتدده ماهيته عاملا قادرا مريدا و كان اهللا كما

  : نقيض الشرطية املتصلة ضمري هو
  

  .لو كان اهللا موجودا لكان العامل كله خريا * 
 . لكن العامل ليس خريا * 
   ) .نقيض التايل ينتج نقيض املقدم (إذن اهللا ليس موجودا  * 

  
 أفضلماهية اهللا تقتضي أن يكون قادرا على جعل العامل  طبعا فهذا يضمر أن و

أحد ميكن أن يقتنع أن العامل ميتاز باألبدعية سواء أخذناها  طبعا فال و.  مما هو
 ديدرو كانت موضع سخرية  اليتاليبنتس أو مبفهومها عند الغزايل مبفهومها عند

األفضل أن أنفي :  كأن لسان حاله يقول فيكون احتجاج الالديين و .فولتار و
 يف الوجود الفوضى الظلم و أن أعترف بأنه عاجز على منع الشر و وجود اهللا من

 بنفي اإلهلي ترتيهية سلبية أو دفاع سليب عن العدل اإلحلادأصل  لذلك قلت إن! 
استقراء من الوجود بدل من نفي حقائق الوجود اليت ال ينكرها العادل   غرياإلله
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 أفيكون اهللا عاجزا عن!  اهللا راض عنها أنمعاند واليت يصعب أن يقبل العقل  إال
  ؟ منع ما ال يرضى عنه ؟ أم يكون الشيطان هو األقوى

  
إذن أن يوصف بكونه جمرد احتجاج علته حتول وجودي  اإلحلادأال يستحق 
؟ لذلك فإين اعترب الالدينيني العرب وكل  األطفال  ثورة برباءةالسؤال إىل

كانوا حقا صادقني يف التعبري عن التجربة الوجودية اليت  إذا- الالدينيني يف التاريخ
ومل يكونوا دجالني حياولون تشويه أمسى جتارب الوعي  حاولت وصفها هنا

ئسني مل يدركوا أن إما أصوليني يائسني أو أطفال با - السكارى البشري مبزح
 احملرر احلقيقيهذه احلجج بل هو يعتربها شرط التدين  الدين مل ينف كل

  .  بالفعل التارخييءاالنتفا  من هذهلإلنسان
 الدين اخلامت عمال تارخييا أساسه النظري اإلسالمياعترب الدين  لوال ذلك ملا و

كالمها  و)   جمرد التمينال (أساسه العملي اجلهاد  و)  ال العلم املطلق(  االجتهاد
تلك  و:  األموربعملية التواصي بني املؤمنني من أجل التصدي إىل هذه  حيصل

.  جمال حريته لتحقيق االمتحان الوجودي املطلق لبين آدم املستخلف و هي أمانة
التواصي األول فهو تواص باحلق للوصول االجتهادي إىل معرفة ما حيرر  فأما

أما التواصي الثاين فهو تواص  و.  الالخري الالغاية و من الالنظام و الوجود
.  تلك هي الشهادة على العاملني و.  لتحقيق ذلك يف التاريخ الفعلي بالصرب

لتحقيقها  إا معاناة وجودية ملعرفة احلقيقة و:  الدينية نزهة فكرية ليست القضية
السلطان  حي والتحرر من السلطان الرو اجلهاد و معىن االجتهاد و ذلك هو و

 حتقيق  بل بالتفاين يف فهم املعاين وباألماينالتحررين اللذين ال حيصالن  الزماين
أما إذا  اجلهاد ؟  هي االجتهاد واإلسالمرهبانية :  أمل يقل الرسول الكرمي.  املباين

 النتيجةفإن  األديانالذي بينا أنه دين من   ودينيااخترنا املوقف املزعوم ال 
  : يليستكون كما 



 ١١

  
  
  

فتلك سنن :  لن يبقى معىن لالحتجاج على الشر والظلم وعدم النظام - ١
   . الصدفة الضرورة و تلك هي مفاعيل الدهر و

:  الصدفة  بغري منطق الضرورة واألحواللن يبقى معىن للسعي لتغيري  - ٢
 . الغلبة حيث ال قانون إال قانون القوة و كاليكالسسنعود إىل قيم 

  
ينية ليست ال دينية بل هي عودة إىل الطبعانية اليت وصفنا يف الالد من مث فإن و

ليقولوا إم  فليكن الالدينيون صرحاء و.  الذي ضربناه من نظرية التطور املثال
أمل يفاخر أحدهم وهو يف قمة .  السالم سفاحيه و جبابرة العامل و مع كل
 وصف فرعون يف ذلك هو و:  السذاجة بأن الرتعة من مصر الفرعونية و السعادة
   .؟ الكرمي  القرآن
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